
2018.  NOVEMBER 8.,  CSÜTÖRTÖK KUTATÁS 5#költség  #tanulmány  #átlagbér

Messze állunk a havi 6700 lejtől
Romániában 2,2 minimálbérre lenne szükség a decens életszínvonalhoz

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A Syndex – Életminőséget 
Kutató Központ és a Fried-
rich Ebert Alapítvány közös 

kutatásából az derül ki, hogy a tisz-
tességes életvitelhez szükséges fo-
gyasztói kosár értéke eléri fejenként 
a 2552 lejt, egy két felnőttből és két 
gyermekből álló család esetében pe-
dig összesen 6762 lejre van szükség.

2,2 minimálbér kell a tisztes 
megélhetéshez

A 2018 júliusa és szeptembere 
között végzett felmérés egy városon 
élő négytagú családot vesz alapul, 
amelyben az egyik gyerek 8–10, a 
másik 12–14 éves, a 35–45 éves fel-
nőttek pedig mindketten dolgoz-
nak, de az átlagbérnél kevesebbet 
visznek haza. A tanulmány szerzői 
a „tisztes megélhetés” paramétereit 
is meghatározták: azok a családok 
tartoznak ide, akik kiegyensúlyo-
zottan táplálkoznak, rendszeresen 
frissítik ruházatukat, olyan lakás-
ban laknak, amely egy bizonyos 
fokú intimitást biztosít a családta-
goknak, a lakást jó minőségű búto-
rokkal rendezték be, és jó minőségű 
háztartási gépekkel szerelték fel, ki 
tudják fi zetni a számláikat, rend-
szeresen járnak színházba, moziba, 
évente egyszer együtt nyaralnak, 
ráadásul félre is tudnak tenni érté-
kes fogyasztási javak beszerzésére 
vagy nem várt költségekre. Ezeket 
fi gyelembe véve a tanulmány sze-
rint egy egygyerekes családnak ha-
vi nettó 5551 lejre, egy gyermektelen 
házaspárnak 4164 lejre, egy felnőtt 
személynek 2552 lejre van szüksége 
a tisztes megélhetéshez. Jelenleg a 
nettó minimálbér 1162 lej Románi-
ában, ami azt jelenti, hogy 2,2 mi-
nimálbért kell keresnie annak, aki 
ezt a színvonalat akarja fenntartani, 
igaz, ez még mindig kevesebb, mint 
az országos nettó átlagbér.

Élelmiszerre és lakhatásra kell 
a legtöbb pénz

A decens életszínvonalhoz 
szükséges minimális fogyasztói 
kosár tartalmát öt nagyobb romá-
niai városban – Brassó, Kolozsvár, 
Konstanca, Jászvásár és Temesvár – 
négy-négy csoportos interjú alapján 
állították össze. A kosárba összesen 
226 tétel került be, amelyeket tizen-
egy kategóriába lehet besorolni: 

élelmiszer, ruházati cikk és lábbeli, 
lakás, a lakás berendezése, a lakás-
fenntartással járó kiadások, ház-
tartási termékek és piperecikkek, 
szolgáltatások, oktatás és kultúra, 

egészség, szabadság és kikapcso-
lódás, valamint megtakarítások. 
A kutatás eredménye szerint egy 
négytagú családnak élelmiszerre 
1405, ruházati cikkekre és lábbelire 
651, a lakásra 1781, lakberendezésre 
220, a lakásfenntartással járó kiadá-
sokra 477, háztartási termékekre és 

piperecikkekre 238, szolgáltatások-
ra 488, oktatásra és kultúrára 546, 
az egészségre 107, szabadságra és 

kikapcsolódásra 234, megtakarítá-
sokra pedig 615 lejre van szüksége 
havonta. Tehát az élelmiszerek te-
szik ki az összeg 20,77 százalékát, a 
lakás pedig a 26,33 százalékát.

Az ország leggazdagabb 
részeire igaz

A tanulmányról és eredménye-
iről Szabó Árpád közgazdász ér-
deklődésünkre elmondta, látszik, 
hogy az ország öt legfejlettebb 
városában végezték a kutatást, 
ugyanis Brassó, Kolozsvár, Kons-

tanca, Jászvásár és Temesvár gaz-
daságilag jóval fejlettebb, mint az 
ország nagy része, ami azt jelenti, 

hogy ezekben a városokban más-
képp keresnek és másképp is költe-
keznek az emberek. „Romániában 
óriási különbségek vannak me-
gyeszékhelyek, városok és falvak 
közt. A tanulmányban higiéniai 
szereknél például oda van írva egy 
bizonyos összeg vécéöblítőre és vé-
céillatosítóra, na most Románia la-
kosságának 30 százalékánál nincs 
benti vécé, abszurd ilyen szem-
pontból beletenni a fogyasztói ko-
sárba ezeket. Vagy ott van például 
az önképzés, én szoktam a tanít-
ványaimnak javasolni, hogy nettó 
jövedelmük tíz százalékát mindig 

képzésekre, fejtágítókra költsék, 
de nem hiszem, hogy a romániai 
lakosság nagy részének ez meg-
fordulna a fejében. A tanulmány 
szerint havi több mint 600 lejt meg 
kellene takarítani, a lakosság nagy 
része azonban egyik fizetéstől a 
másikig él” – hozza fel a példákat 
a gazdasági szakértő. Szabó Árpád 
rámutat, a 6800 lejes családi bevé-
tel mást jelent az ország különbö-
ző részeiben, valószínűnek tartja, 
hogy egy kolozsvári informatikus 
családjában van is ennyi bevétel 
és el is költik azt, de egy 6800 lejes 
bevételből vígan el lehet lenni Ma-
rosvásárhelyen vagy Székelyud-
varhelyen, míg ha egy falun van 
ekkora bevétele egy családnak, az 
nagyon elitnek számít.

A közgazdász a módszertant 
tekintve úgy véli, a gazdasági 
kérdésekben nem szabad átlagot 
számolni, inkább azt kell alapul 
venni, ahova a többség tartozik. 
„A jövedelmeknél az történik, 
hogy világszinten a lakosság tíz 
százaléka keresi meg a jövedelem 
90 százalékát, és csak 20–25 szá-
zalék lesz az átlag fölött, míg há-
romnegyede az átlag alatt. Ilyen-
kor nem átlagot kellene számolni, 
hanem a mediánt kellene venni, 
ami azt mutatja meg, hogy miből 
van a legtöbb, s nálunk azért a me-
dián fizetések jóval alatta vannak 
az országos átlagfizetéseknek” 
– mutat rá Szabó Árpád. Hozzáte-
szi, nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy ugyanazért 
a munkáért, amit Marosvásárhe-
lyen elvégez valaki, Bukarestben 
a dupláját fizetik, de akár ezerle-
jes különbség lehet Székelyudvar-
hely és Marosvásárhely között is a 
fizetésekben az utóbbi helyen dol-
gozók javára.

Kevesebből gazdálkodni

A tanulmányban szereplő tipi-
kus, „átlagos” család egy tagja, egy 
40 éves marosvásárhelyi édesanya 
kérdésünkre elmondta, az ő havi 
jövedelmük 5000 lej körül szokott 
alakulni, és egyelőre csak remélik, 
hogy valaha lesz 6762 lejes családi 
bevételük. „Azt gondolom amúgy, 
hogy ha több pénzünk lenne, töb-
bet költenénk, ha kevesebb, akkor 
kevesebbet. Jelenleg az élelmiszer-
re költjük a legtöbbet, legalább 
havi ezer lejt, és ebben nincsenek 
benne a higiéniai vagy piperecik-
kek. Lakásra nem kell költenünk 
szerencsére, csak a számlákra. De 
sokba kerülnek a gyerekek órákon 
kívüli tevékenységei vagy a család 
kirándulásai is. Hosszabb és rövi-
debb kirándulásokra is elmegyünk 
évente többször, ami nem kevés 
költség, de nálunk ez prioritás” – 
mondta a kétgyermekes édesanya, 
aki bevallotta, megtakarítani nem 
igazán tudnak ennyiből.

Hasonlóról számol be egy 54 
éves, háromgyerekes csíkszeredai 
családanya is. Elmondta, bár két 
gyerekük már kirepült a családi 
fészekből, így csak egyet kell eltar-
taniuk, a család havi bevétele nem 
szokta meghaladni a 4000 lejt. A 
legtöbbet ők is élelemre költik, a hét-
végi nagyobb és hét közbeni kisebb 
bevásárlásokkal biztosan elmegy 
ezer lej erre, időnként több is, de 
benzinre, gáz-, villany-, telefon- és 
internetszámlára is jelentős össze-
get kell fordítani. „Szerencsére a fér-
jem spórlós, így valamennyit félre is 
tudunk tenni, hogy legyen, ha nem 
várt kiadás jön vagy nagyobb dol-
got akarunk venni. Tavaly ilyenkor 
az elektromos sütőt vettük, azelőtt 
a mosogatógépet, az azért nagyobb 
kiadás” – mondja az egyébként mi-
nimálbért kereső édesanya.

KÉTGYERMEKES CSALÁD HAVI SZÜKSÉGES BEVÉTELEI: 6762 LEJ

élelmiszer: 1405 lej

ruházati cikkek: 651 lej

lakás: 1781 lej

lakberendezés: 220 lej

lakásfenntartással járó kiadások: 477 lej

háztartási termékek, piperecikkek: 238 lej

szolgáltatások: 488 lej

oktatás, kultúra: 546 lej

egészség: 107 lej

szabadság, kikapcsolódás: 234 lej

megtakarítások: 615 lej

Az adatok forrása: a Syndex 
– Életminőséget Kutató Központ 
és a Friedrich Ebert Alapítvány

▴   I N F O G R A F I K A : T Ó T H  S Z I L Á R D„ A közgazdász a módszertant 
tekintve úgy véli, a gaz-
dasági kérdésekben nem 
szabad átlagot számolni, 
inkább azt kell alapul venni, 
ahova a többség tartozik.

• Havi 6762 lejes jövedelemre van szüksége egy kétgyermekes család-
nak a tisztes megélhetéshez Romániában – állítja egy friss tanulmány, 
amely szerint élelemre és lakásra, lakhatásra költjük bevételeink legna-
gyobb százalékát. A gazdasági szakértő szerint nem lehet általánosíta-
ni, ugyanaz a jövedelem mást jelent Kolozsváron, Marosvásárhe-
lyen vagy Csíkszentléleken, arról nem is beszélve, hogy a különböző 
településeken másként fizetik meg ugyanazt a munkát.




